
*** รูปแบบการฝึกประสบการณ์ฯ
4 รูปแบบ ดังนี้

1. ฝึกงานตามปกติแต่ขยายช่องทางให้กว้างขึ้น หรือ

2. ฝึกแบบ Business Plan for Online Entrepreneur
(การวางแผนธุรกิจผู้ประกอบการออนไลน์) หรือ

3. พัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดวิชาการ – วิชาชีพ หรือ

4. YouTuber/ Tik Tok



2. ฝึกแบบ Business Plan for Online 

Entrepreneur 

(การวางแผนธุรกจิผูป้ระกอบการออนไลน์) 



2. ฝึกแบบ Business Plan for Online Entrepreneur 

(การวางแผนธรุกิจผูป้ระกอบการออนไลน์) 

1. Executive Summary

2. Business Environment

3. Organization’s Assets and Skill

4. SWOT

- Strengths

- Weaknesses

- Opportunities

- Threats



5. Marketing plan

- Marketing Strategies

- Marketing mix

• Product

• Pricing

• Place

• Promotion

6. Management Plan



7. Financial

• startup cost

• forecast sales

• forecast profitability

• break even point

8. Business Summary



เกณฑก์ารประเมนิผู้ประกอบการ
ออนไลน ์

• ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ    10%
• คูม่อืฝึกงาน 10%
• สภาพจรงิ 10%
• รายงาน (โครงการผูป้ระกอบการ รายงาน (8 ขอ้ครบ) ประเมนิจากลกูคา้ 10%
• พจิารณาคะแนนจากการปฏบิตั ิ 60%

- การน าเสนอขาย(คาดการณ์ ก่อนเริม่ธุรกจิ)
- การ LIVE สดขาย(อยา่งน้อยอาทติยล์ะ 3 ครัง้) ท าโฆษณา ชอ่งทาง
ขายอื่นๆ

- กจิกรรมการตลาดควรมกีารเคลื่อนไหวอยา่งสม ่าเสมอ และ
หลากหลาย ยอดกดไลฟ์ แชร ์สบัสไคร์

- ท าบญัชรีายรบัรายจา่ย ผลด าเนินการทุกสปัดาหเ์สนอ อ นิเทศก ์และ
งานทีอ่.นิเทศกม์อบหมายเพิม่เตมิ 



3. ฝึกแบบพฒันางานวจิยัเพือ่ต่อยอด

วชิาการ - วชิาชีพ(งานรายบคุคล)



เกณฑก์ารประเมินพฒันางานวิจยัเพ่ือต่อยอด
วิชาการ - วิชาชีพ

❑ ปฐมนิเทศก/์ปัจฉิมนิเทศก์ 10%
❑ คู่มือฝึกงาน 10%
❑ สภาพจริง 10%
❑ รายงานน าเสนอบทความ(ล้อจากรายงานวิจยัส่ง ม.) 10%
❑ อาจารยนิ์เทศกป์ระเมินพิจารณาจาก 60%

• อุบรมจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์หรอื SPSS หรอือบรมวจิยั
พืน้ฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

• มงีานวจิยั 5 บท(อาจเป็นการวจิยัพฒันาต่อเน่ืองจากทีเ่รยีน)
• มบีทความ
• หาเวทนี าเสนอ และน าเสนอบทความวจิยั การประชุม(น าเสนอในประเทศ ออนไลน์ และหรอืการ

ประชุม(น าเสนอ)ระดบันานาชาตอิอนไลน์หรอืตพีมิพบ์ทความ หากมคีา่ใชจ้า่ยในการน าเสนอ 
ตพีมิพน์กัศกึษาตอ้งออกเอง

• งานวจิยัตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกฎเกณฑจ์รรยาบรรณเกีย่วกบัเกณฑก์ารคดัลอกผลงานอยา่ง
เครง่ครดั มจีรยิธรรมในงานวจิยั



4. Youtuber/ Tik Tok
(รายบคุคล/ เป็นคอนเทน้ตท์ีม่สีารประโยชน ์เช่น แนะน าทีเ่ทีย่ว อาหาร วถิีชวีติ ฯลฯ)



เกณฑก์ารประเมิน Youtuber/ Tik Tok

❑ ปฐมนิเทศ/ปัจฉิม นิเทศ 10%

❑ คู่มือฝึกงาน 10%

❑ สภาพจริง 10%

❑ รายงาน 10%

❑ อาจารยนิ์เทศกพิ์จารณาคะแนนจาก 60%
❑ ท าโครงการน าเสนอรปูแบบการท าคอนเทน้ทต์่างๆ
❑ การผลติคอนเทน้ท ์โปรดก้ชัน่เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและบรกิาร บงัคบัคอนเทน้

ประชาสมัพนัธส์าขาวชิา 1 ครัง้
❑ ยอดววิ คนกดตดิตาม
❑ ยทูปูจ านวนคอนเทน้ท ์1 คอนเทน้ ต่อ 1 สปัดาห(์ขัน้ต ่า 10 นาท)ี
❑ เน้นงานคุณภาพ อาจใช ้ไอจ ีตกิตอก ทวสิเตอรใ์นการชว่ยสนบัสนุนงานคอนเทน้ท์

จากยทูปู
❑ ยอด subscribe



ย า้เตือน เรื่องส าคญั

• เกณฑก์ารประเมินผลวิชาเตรียมฝึกฯ
- เข้ารว่มกิจกรรมฟังบรรยายแต่ละสปัดาห ์30 %
- เกบ็คะแนนจากการตอบค าถาม แสดงความ 
คิดเหน็สอบย่อย 20%

- เลือกพฒันาตนเอง ในกิจกรรมท่ีตนเองถนัด 20 %
- สอบปลายภาค 30 %

• ฝึกงาน 1 ธนัวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565



ขัน้ตอนในการหาสถานที่ฝึกงาน

- ติดต่อหน่วยงานเบือ้งต้นด้วยตนเอง

- หน่วยงานตอบรบัหรืออาจให้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค ์

(ทาบทาม)

- นักศึกษาขอแบบฟอรม์ใบทาบทามเขียนแสดงความประสงคข์อ
เข้าฝึกงานยงัสถานท่ีฝึกงาน(นักศึกษาท่ีฝึกงานต่างจงัหวดัให้หาอาจารย์
นิเทศให้ได้ เสียก่อนโดยการให้ อ.นิเทศรบัทราบ-ยินยอม)

- พ่ีเกียรติยศพิมพห์นังสือส่งเร่ืองคณบดีลงนาม (ประมาณ 1-2
สปัดาห)์ ระหว่าง นัน้ให้ติดตามเป็นระยะๆ เม่ือหนังสือทาบทามออกมาแล้ว
ให้น าไปย่ืนยงัหน่วยงานพร้อมใบตอบรบั

- รอหน่วยงานตอบรบั



การเร่ิมส่งหนังสือทาบทาม

•  ให้เร่ิมขอหนังสือทาบทามได้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน - 5 
พฤศจิกายน 2564 เม่ือได้รบัการตอบรบัจากหน่วยงานแล้วให้น า
หนังสือตอบรบัมาย่ืนท่ีคณุเกียรติยศพร้อมทัง้กรอกแบบฟอรม์ระบุ
ช่ือ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร แนบแผนท่ีหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่อาจารยนิ์เทศก์



การตอบรับจากหน่วยงาน

•    หากหน่วยงานตอบรบัดว้ยวาจา กถ็อืวา่ไดร้บัการตอบรบัแลว้

• หน่วยงานตอบรบัจากฟอร์มของสาขาฯ ที่ นศ.ไปยื่น โดยนักศกึษาต้องนัดแนะวันเวลา
การไปรบัหนังสือตอบรบั หากหน่วยงานจะตอบรบัในฟอร์มของเขาเอง ให้นักศึกษา
ตดิตามผลการตอบรบัอยา่งใกลช้ดิ โดยการตอบรบัอาจท าไดโ้ดยแฟ็กซ์ มาที ่

02-1601548 ถึง ผศ.ฉันทชั วรรณถนอม หรอืน าแบบตอบรบักลบัมาใหท้ีค่ณุเกยีรตยิศ

• ก าหนดการตอบรบัหากนานเกินไปให้ นศ. ติดตาม หากไม่มีความชัดเจน นศ .ต้อง
ตดัสนิใจด้วยตวัเอง และรบีแจ้งคุณเกียรตยิศโดยทนัทีหากมคีวามประสงค์ยกเลิกการ
ฝึกงานทีเ่ขายงัไมม่คี าตอบใดๆ และใหห้าทีฝึ่กงานใหม ่โดยเริม่ตน้กระบวนการแรกใหม่



ข้อคดิก่อนตดัสินใจเลือกทีฝึ่กงาน ...

รู้ไว้ก่อนเสียใจภายหลัง...
• บริษทัน าเท่ียว หลายบรษิทัไมจ่ดัระบบแผนกทีช่ดัเจน สว่นใหญ่ตอบรบังา่ย ไมเ่ป็นทางการ ลกัษณะงานมกัไมท่าประจา

แผนก งานจบัฉ่าย น้อยทีน่กัทีจ่ะจบัใหล้งแผนกใดแผนกหน่ึง งานสว่นใหญ่ คอื อพัหน้าเพจ รบัโทรศพัท์ ประสานงานลกูคา้ 
เขยีนวซี่า สตาฟตอ์อกทวัรจ์ดัของออกทวัร ์

• โรงแรมการตอบรบังา่ย ยาก เรว็ชา้ ขึน้อยูก่บัระดบัของโรงแรม ถา้ยิง่โรงแรมด ี4-5 ดาว อาจมกีารเรยีกสมัภาษณ์ การ
ฝึกงานหากเกรดโรงแรมดีๆ  มกัใหท้าเฉพาะแผนกตลอดการฝึกงานยกเวน้บางโรงแรมอาจใหเ้วยีนแผนก งานทีไ่ดร้บั
มอบหมายทีพ่บบอ่ย แมบ่า้น ฝ่ายบุคคล ครวั จดัเลีย้ง อเีวน้ทต์่างๆ ตอ้นรบั(บา้ง) พนกังานบรกิารในแผนกต่างๆ หากเป็น
โรงแรมเลก็ๆ บรหิารแบบครอบครวัลกัษณะงานจะจบัฉ่ายทางานสารพดัต าแหน่ง

• งานอีเว้นท ์ตอบรบั ง่าย กนัเอง ลกัษณะงานอาจนั่งประจาออฟฟิส ทางานเอกสารเก่ียวขอ้ง มีอีเวน้ทก็์ออกอีเวน้ แต่บางท่ี ให้
ออกแต่อีเวน้ท ์ไม่มีอีเวน้ก็ใหห้ยดุ กรณีนีต้อ้งระวงัเวลาฝึกงานไม่พองานท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีพบบ่อย จดัของเตรยีมออกงานอี
เวน้ท ์เป็นสต๊าฟจดังานอีเวน้ท์

• งานสายการบนิ การตอบรบัยาก ชา้ เสียเวลา อาจมีเรยีกสมัภาษณ ์กฏระเบียบมาก อาจถกูจบัใหฝึ้กแผนกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เช่น 
จ่ายยา งานจดั รปภ. ยกเวน้คนมีเสน้สายระวงัการตอบรบัล่าชา้จนหมดเวลาทาหนงัสือ งานท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีพบบ่อยคือฝ่าย
บคุคล บรกิารภาคพืน้ ช่วยพี่หลงัเคา้เตอรเ์ช็คอิน สแกนสมัภาระ ผูโ้ดยสาร นกัศกึษาสนใจฝึกมากจากหลายมหาวิทยาลยัจงึ
อาจเกิดกรณีคนลน้งาน

• หน่วยงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกจิ เช่น ททท. กรมท่องเท่ียว ตอบรบัค่อนขา้งเป็นทางการ ลกัษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานออฟฟิส
เนน้ดแูลเอกสาร มีออกภาคสนามบา้งในลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 

• ตม. + ศุลกากรตอบรบัค่อนขา้งเป็นทางการ ลกัษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั ตม. + ศลุกากร ดแูล อ านวย
ความสะดวกผูโ้ดยสาร ณ ตม. / ศลุกากร




